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6.9.2018 A8-0245/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Gerard Batten, Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh smernice 

– 

 
 Návrh na zamietnutie 

 Európsky parlament zamieta návrh 

Komisie. 

Or. en 



 

AM\1162299SK.docx  PE624.050v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.9.2018 A8-0245/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Gerard Batten 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 11 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 vypúšťa sa 

Ochrana tlačových publikácií pri 

digitálnom používaní 

 

1. Členské štáty zabezpečia vydavateľom 

tlačových publikácií práva stanovené v 

článku 2 a v článku 3 ods. 2 smernice 

2001/29/ES na digitálne používanie ich 

tlačových publikácií. 

 

2. Právami uvedenými v odseku 1 nie sú 

dotknuté ani žiadnym spôsobom 

ovplyvnené akékoľvek práva autorov a 

iných držiteľov práv stanovené v 

právnych predpisoch Únie v súvislosti s 

dielami a inými predmetmi ochrany, ktoré 

sú súčasťou tlačovej publikácie. Vo 

vzťahu k uvedeným autorom a iným 

držiteľom práv nie je možné sa takýchto 

práv dovolávať, a najmä ich takéto práva 

nezbavujú práva využívať ich diela a iné 

predmety ochrany nezávisle od tlačovej 

publikácie, ktorej sú súčasťou. 

 

3. Články 5 až 8 smernice 2001/29/ES a 

smernice 2012/28/EÚ sa uplatňujú 

mutatis mutandis v súvislosti s právami 

uvedenými v odseku 1. 

 

4. Platnosť práv uvedených v odseku 1 

uplynie 20 rokov po uverejnení tlačovej 

publikácie. Toto obdobie sa počíta od 

prvého januára roku nasledujúceho po 

dátume uverejnenia. 
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6.9.2018 A8-0245/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Gerard Batten 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Na členský štát, ktorý uplatňuje 

pravidlá tejto smernice, sa budú naďalej 

vzťahovať vnútroštátne právne predpisy v 

oblasti autorského práva. V prípade 

vzájomného rozporu majú dané 

vnútroštátne právne predpisy prednosť. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

Gerard Batten 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 13 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 13 vypúšťa sa 

Použitie chráneného obsahu zo strany 

poskytovateľov služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí uchovávajú a 

sprístupňujú veľké množstvá diel a iných 

predmetov ochrany nahratých ich 

používateľmi 

 

1. Poskytovatelia služieb informačnej 

spoločnosti, ktorí uchovávajú a verejne 

sprístupňujú veľké množstvo diel alebo 

iných predmetov ochrany, ktoré nahrali 

ich používatelia, prijmú v spolupráci s 

držiteľmi práv opatrenia na zabezpečenie 

fungovania dohôd uzatvorených s 

držiteľmi práv o používaní ich diel alebo 

iných predmetov ochrany alebo na 

zamedzenie dostupnosti diel alebo iných 

predmetov ochrany v rámci svojich služieb 

určených držiteľmi práv v spolupráci s 

poskytovateľmi služieb. Uvedené 

opatrenia, ako je napríklad používanie 

účinných technológií rozpoznávania 

obsahu, musia byť vhodné a primerané. 

Poskytovatelia služieb poskytnú držiteľom 

práv vhodné informácie o fungovaní a 

zavedení opatrení a v prípade potreby 

takisto vykážu vhodné údaje o uznávaní a 

používaní diel a iných predmetov ochrany. 

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 

poskytovatelia služieb uvedení v odseku 1 

zaviedli mechanizmy podávania sťažností 
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a mechanizmy nápravy dostupné pre 

používateľov v prípade sporov o 

uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 

1. 

3. Členské štáty v prípade potreby 

umožnia spoluprácu medzi 

poskytovateľmi služieb informačnej 

spoločnosti a držiteľmi práv 

prostredníctvom dialógov so 

zainteresovanými stranami s cieľom určiť 

osvedčené postupy, ako sú napríklad 

vhodné a primerané technológie 

rozpoznávania obsahu, okrem iného s 

prihliadnutím na povahu služieb, 

dostupnosť technológií a ich účinnosť 

vzhľadom na technologický vývoj. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Gerard Batten 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0245/2018 

Axel Voss 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Na členský štát, ktorý uplatňuje 

pravidlá tejto smernice, sa budú naďalej 

vzťahovať vnútroštátne právne predpisy v 

oblasti autorského práva. V prípade 

vzájomného rozporu majú dané 

vnútroštátne právne predpisy prednosť. 

Or. en 

 


